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INSTRUÇÕES


Você está recebendo do fiscal um Caderno de Questões com 50 (cinquenta) questões numeradas sequencialmente que compõem a



Você receberá, também, a Folha de Respostas personalizada para transcrever as respostas das questões da prova objetiva.

prova objetiva.

ATENÇÃO
12-

É proibido folhear o Caderno de Questões antes da

4-

marcação

tranquilidade, mas controle seu tempo.

6-

10-

de

Respostas.

Faça-a

com

Você somente poderá deixar definitivamente a sala de
prova após 60 (sessenta) minutos de seu início. Caso
queira levar o caderno de questões, só poderá sair da sala

divergência, comunique o fato ao fiscal imediatamente.

após o termino da prova, devendo, obrigatoriamente,

Confira seu nome completo, o número de seu documento e

devolver ao fiscal a Folha de Respostas devidamente

o número de sua inscrição na Folha de Respostas. Caso

assinada. As provas estarão disponibilizadas no site da

encontre alguma divergência, comunique o fato ao fiscal

AOCP (www.aocp.com.br), a partir da divulgação do

para as devidas providências.

Gabarito Preliminar.

Você deverá transcrever as respostas das questões

11-

Os 03 (três) últimos candidatos da sala só poderão sair

objetivas para a Folha de Respostas, que será o único

juntos, após a conferência de todos os documentos da sala

documento válido para a correção das provas. O

e assinatura da ata.

12-

Durante a prova, não será permitida qualquer espécie de

responsabilidade do candidato.

consulta ou comunicação entre os candidatos, nem a

Para realização da prova o candidato deverá utilizar caneta

utilização de livros, códigos, manuais, impressos ou

esferográfica transparente, com tinta de cor azul ou preta.

anotações, calculadoras, relógios, agendas eletrônicas,
pagers, telefones celulares, BIP, Walkman, gravador ou

Leia atentamente cada questão da prova e assinale, na
de

Respostas,

a

opção

que

a

qualquer outro equipamento eletrônico. A utilização desses

responda

objetos causará eliminação imediata do candidato.

corretamente. Exemplo correto da marcação da Folha de
Resposta:

13-

término da prova e entrega da Folha de Respostas ao
fiscal.

destinados às respostas.
Na correção da Folha de Respostas, será atribuída nota 0
(zero) às questões não assinaladas, que contiverem mais
de uma alternativa assinalada, emenda ou rasura, ainda
que legível.

Os objetos de uso pessoal, incluindo telefones celulares,
deverão ser desligados e mantidos dessa forma até o

A Folha de Respostas não poderá ser dobrada, amassada,
rasurada ou conter qualquer marcação fora dos campos

8-

Folha

cargo para o qual você se inscreveu. Caso haja qualquer

Folha

7-

da

correta. Confira também se sua prova corresponde ao

preenchimento da Folha de Respostas é de inteira

5-

Você dispõe de 3h (três) para fazer a prova, incluindo a

Após autorização, verifique se o Caderno de Questões está
completo, sem falhas de impressão e se a numeração está

3-

9-

autorização do fiscal.

14-

Qualquer tentativa de fraude, se descoberta, implicará em
imediata denúncia à autoridade competente, que tomará as
medidas cabíveis, inclusive com prisão em flagrante dos
envolvidos.
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FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO
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RESP.

QUESTÃO
RESP.

Questão 05
Analise as assertivas e assinale a alternativa que
representa corretamente TODOS os caracteres
essenciais da perícia contábil.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questão 01
Quais foram as escolas de pensamento contábil?
(A)
Escola Europeia e Escola Italiana.
(B)
Escola Americana e Escola Européia.
(C)
Escola Estática e Escola Dinâmica.
(D)
Escola Americana e Escola Pública.
(E)
Escola Introdutória e Escola Fascista.
Questão 02
Assinale qual afirmação está relacionada com o
Princípio da Prudência de acordo com a Resolução
750/93?
(A)
Determina a adoção do menor valor para os
componentes do ativo e do maior para os do passivo,
sempre que apresentam alternativas igualmente válidas
para a quantificação das mutações patrimoniais que
alterem o patrimônio líquido.
(B)
Pequenos valores devem ser agrupados para fins de
contabilização, levando-se em consideração a relação
custo benefício.
(C)
A oportunidade da informação deve prevalecer no caso
de pequenas diferenças.
(D)
As despesas e as receitas devem ser incluídas na
apuração do resultado do período em que ocorrerem,
sempre simultaneamente quando se correlacionarem,
independentemente do recebimento ou pagamento.
(E)
As receitas e despesas conhecidas ou simplesmente
previstas devem ser contabilizadas, mesmo que não
estejam efetivamente pagas ou desembolsadas.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

O _______________foi uma corrente de pensamento
contábil que surgiu em reação ao Contismo, dando
personalidade às contas para poder explicar as
relações de direito e obrigações.
Aziendalismo
Patrimonialismo
Descritismo
Personalismo
Normalismo

II.

Pronunciamento adstrito
questões propostas.

III.

Meticuloso e eficiente exame do campo
prefixado.

IV.

Escrupulosa referência à matéria periciada.

à

questão

ou

Apenas I.
Apenas II e III.
Apenas III e IV.
Apenas I, II e IV.
I, II, III e IV.

Texto para responder as questões 07 e 08
Ao mesmo tempo em que lançava bases para o
desenvolvimento do neocontismo (corrente de
pensamento contábil), Fabio Besta procurou
conceituar a contabilidade como ciência do
controle econômico, e, observando as fases da
administração, distinguiu as seguintes:

Questão 04
Quando um auditor deverá emitir um parecer
adverso?
(A)
Quando o auditor estiver convencido de que as
demonstrações contábeis foram elaboradas consoante
às disposições legais das normas.
(B)
Quando precisar incluir em seu parecer informações
consideradas relevantes para adequada interpretação
das demonstrações contábeis, ainda que divulgadas
pela entidade.
(C)
Quando verificar que as demonstrações contábeis
estão incorretas ou incompletas, em tal magnitude que
impossibilite a emissão do parecer com ressalva.
(D)
Quando o auditor deixa de emitir opinião sobre as
demonstrações contábeis, por não ter obtido
comprovação suficiente para fundamentá-la.
(E)
Quando o auditor conclui que o efeito de qualquer
discordância ou restrição na extensão de um trabalho
não é de tal magnitude que requeira um outro tipo de
parecer.

CARGO: CONTADOR

Limitação da matéria.

Questão 06
O que deve abranger a Auditoria Contábil?
(A)
A estudar e controlar o patrimônio das entidades, do
ponto de vista econômico e financeiro, observando
seus aspectos quantitativo e qualitativo e as variações
por ele sofridas, com o objetivo de fornecer informações
sobre o estado patrimonial e suas variações em
determinado período.
(B)
O registro dos fatos que ocorrem no patrimônio e que
obedece a princípios e normas contábeis consagradas
pela doutrina e pela técnica e é feito em ordem
cronológica.
(C)
O simples registro e seleção dos fatos, dados seu
volume e heterogeneidade.
(D)
A verificação de atos e fatos relacionados com o
patrimônio, os quais possam influir em sua composição
e variações, com exceção daqueles de ordem
puramente técnica e administrativa.
(E)
Em esclarecer os principais critérios adotados na
avaliação dos elementos patrimoniais e na apropriação
dos resultados, além de propiciar outras informações.

Questão 03
Preencha a lacuna abaixo e, em seguida, assinale a
alternativa.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I.

Questão 07
Assinale a alternativa que apresente as duas fases
da administração que foram distinguidas.
(A)
Fase da gestão econômica e fase da direção e do
controle.
(B)
Fase da evolução científica e fase da criatividade.
(C)
Fase da personalidade e fase da propriedade.
(D)
Fase do desenvolvimento e fase do patrimônio
aziendal.
(E)
Fase dos registros contábeis e fases da contabilização
por responsabilidade.
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Questão 08
Observando as fases da administração que foram
distinguidas, o neocontismo abriu espaço para o
surgimento de uma nova corrente de pensamento
contábil. Assinale a alternativa que denomina o
nome da nova corrente de pensamento contábil.
(A)
Contismo.
(B)
Patrimonialismo.
(C)
Controlismo.
(D)
Personalismo.
(E)
Aziendalismo.

(C)

D – Caixa – R$ 5.000,00
D – Mercadoria – R$ 5.000,00
C – Capital Social – R$ 10.000,00

(D)

D – Caixa – R$ 5.000,00
D – Contas a Receber – R$ 15.000,00
C – Capital Social – R$ 20.000,00

(E)

D – Banco – R$ 5.000,00
D – Imobilizado – R$ 5.000,00
C – Fornecedores – R$ 10.000,00

Questão 09
Preencha a lacuna abaixo e, em seguida, assinale a
alternativa correta.

Questão 13
Assinale a alternativa que apresente corretamente o
lançamento contábil pela integralização do capital
pelo sócio José.
(A)
D – Instalações – R$ 5.000,00
D – Caixa – R$ 2.000,00
D – Mercadorias – R$ 3.000,00
C – Capital Social – R$ 10.000,00

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

O termo _______________ refere-se ao ato
intencional de omissão ou manipulação de
transações, adulteração de documentos, registros e
demonstrações contábeis.
Risco
Fraude
Registros contábeis
Terceiros
Erro

Questão 10
“Estudar o trabalho subordinado mas também as
situações análogas, como o trabalho avulso”.
Assinale a alternativa que evidencie corretamente
de quem é esse principal objetivo.
(A)
Poderes de estado.
(B)
Hierarquia da norma.
(C)
Tipos de sociedade.
(D)
Direito do trabalho.
(E)
Créditos tributários.
Questão 11
Não deve-se misturar as operações da empresa
com a de seus proprietários. É um conceito que
indica respectivamente qual princípio fundamental
de contabilidade?
(A)
Princípio da Materialidade.
(B)
Princípio da Objetividade.
(C)
Princípio do Conservadorismo.
(D)
Princípio da Consistência.
(E)
Princípio da Entidade.

O Sr. Antônio e o Sr. José resolveram abrir a
empresa Bom de Vender Ltda. A integralização do
capital, no valor de R$ 20.000,00, com subscrição
de 50% do capital social cada um, foi subscrito da
seguinte maneira: Sr. Antonio 50% em dinheiro e
50% com mercadorias. Sr. José 50% com
instalações, 20% em dinheiro e 30% com
mercadorias.
Questão 12
Assinale a alternativa que apresente corretamente o
lançamento contábil pela integralização do capital
pelo sócio Sr. Antônio.
(A)
D – Caixa – R$ 10.000,00
D – Mercadoria – R$ 10.000,00
C – Capital Social – R$ 20.000,00
D – Caixa – R$ 10.000,00
D – Contas a Receber – R$ 10.000,00
C – Capital Social – R$ 20.000,00

CARGO: CONTADOR

D – Instalações – R$ 10.000,00
D – Caixa – R$ 4.000,00
D – Mercadorias – R$ 6.000,00
C – Capital Social – R$ 20.000,00

(C)

D – Investimentos – R$ 10.000,00
D – Caixa – R$ 4.000,00
D – Contas a Receber – R$ 6.000,00
C – Capital Social – R$ 20.000,00

(D)

D – Imobilizado– R$ 3.000,00
D – Banco – R$ 2.000,00
D – Mercadorias – R$ 5.000,00
C – Capital Social – R$ 10.000,00

(E)

D – Instalações – R$ 6.000,00
D – Caixa – R$ 4.000,00
D – Mercadorias – R$ 10.000,00
C – Capital Social – R$ 20.000,00

Questão 14
De acordo com a Resolução 750/93, o que
representam os Princípios Fundamentais da
Contabilidade?
(A)
Representam os instrumentos que estabelecem
parâmetros que restringem os procedimentos
operacionais quanto a sua utilização, com a finalidade
de manter uniforme, consistente e confiável a
informação contábil.
(B)
A essência das doutrinas e teorias relativas à ciência da
contabilidade, consoante o atendimento predominante
nos universos científico e profissional do país.
(C)
Representa qualquer indivíduo, empresa, grupo de
empresas, departamentos etc., desde que desenvolva
atividade econômica e que justifique um relatório
separado de receitas e despesas com vistas apuração
do resultado.
(D)
Instrumento capaz de apresentar os resultados
conservadores, de forma a recomendar maior
prudência por parte dos tomadores de decisão.
(E)
Fato reconhecido, porém não demonstrado, ou
proposição não evidente nem demonstrável, que se
admite como princípio de um sistema dedutível, de uma
operação lógica ou de um sistema de normas práticas.

Texto para responder as questões 12 e 13

(B)

(B)
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Município, por tempo superior a dez dias, e
do Estado, por mais de cinco dias úteis, com
a transmissão do cargo ao substituto legal e
prévia comunicação à Câmara.

Questão 15
Preencha a lacuna abaixo e, em seguida, assinale a
alternativa correta.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

_______________ é o estudo do patrimônio
considerado sem movimento em um dado momento
na sua estrutura qualitativa e quantitativa, isto é,
nos seus elementos e nos seus componentes e
valores.
O balanço orçamentário
A origens de recursos
O balanço financeiro
O balanço patrimonial
A estática patrimonial

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Questão 18
De acordo com a Lei Orgânica do Município de
Passo Fundo, assinale a alternativa correta.
(A)
os Vereadores, eleitos na forma da lei, são invioláveis
no exercício do mandato e na circunscrição do Estado,
por suas opiniões, palavras e votos proferidos.
(B)
somente brasileiro maior de 21 anos, no exercício de
seus direitos políticos, poderá ser eleito Vereador.
(C)
o servidor público que for eleito Vereador não poderá
ser transferido durante o prazo do mandato, fazendo jus
à remuneração de seu cargo sempre que houver
compatibilidade de horários, e, não havendo, terá que
optar por uma das remunerações.
(D)
caso o Vereador, em razão de acidente ou moléstia,
ficar incapacitado para o desempenho de suas funções,
perderá o mandato e não lhe serão pagos os subsídios
e a representação até a cessação do impedimento.
(E)
o Vereador, desde a expedição do Diploma, poderá
celebrar contrato que não estabeleça cláusulas
uniformes com a administração pública.

LEGISLAÇÃO
Questão 16
Analise as assertivas e assinale a alternativa que
aponta as corretas. De acordo com a Lei Orgânica
do Município de Passo Fundo, ao Município é
vedado:

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I.

utilizar ou permitir o uso de estabelecimento
gráfico, jornal, estação de rádio, televisão,
serviço de alto-falante, ou qualquer outro
meio de comunicação de sua propriedade,
para propaganda político-partidário ou fins
estranhos à administração.

II.

estabelecer cultos religiosos ou igrejas,
subvencioná-los, embaraçar-lhes o exercício
ou manter com eles ou seus representantes,
relações de dependência ou aliança,
ressalvada a colaboração de interesse
público, na forma e nos limites da lei federal,
notadamente nos setores educacional,
assistencial e hospitalar.

III.

estabelecer diferença tributária entre bens de
qualquer natureza, em razão da procedência
ou do destino.

IV.

instituir ou aumentar tributos sem que a lei o
estabeleça.

Questão 19
Analise as assertivas e assinale a alternativa que
aponta as corretas. As Comissões são os órgão de
estudo, investigação e de representação da Câmara
Municipal, cabe a Comissão de Educação e Bem
Estar Social, opinar sobre
I.
II.
III.
IV.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas I, II e III.
Apenas II, III e IV.
Apenas II e III.
Apenas I, II e IV.
I, II, III e IV.

dar posse ao Prefeito, Vice-Prefeito e
Secretários Municipais, conhecer de sua
renúncia e afastá-los definitivamente do
exercício do cargo.

II.

emendar a Lei Orgânica.

III.

votar e reformular o Regimento Interno.

IV.

conceder licença ao Prefeito e Vice-Prefeito,
quando em exercício, para se afastarem do

CARGO: CONTADOR

atividades culturais.
saúde.
fontes de energia e riquezas do Município.
preservação do meio ambiente.

Apenas I, II e III.
Apenas II, III e IV.
Apenas II e III.
Apenas I, II e IV.
I, II, III e IV.

Questão 20
O número mínimo de vereadores para a abertura
das Sessões Ordinárias é de
(A)
maioria simples.
(B)
maioria absoluta.
(C)
um terço.
(D)
dois terços.
(E)
três quintos.

Questão 17
Analise as assertivas e assinale a alternativa que
aponta as corretas. De acordo com a Lei Orgânica
do Município de Passo Fundo, compete a Câmara
Municipal, privativamente, entre outras atribuições
I.

Apenas I, II e III.
Apenas II, III e IV.
Apenas II e III.
Apenas I, II e IV.
I, II, III e IV.
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Questão 21
Analise as assertivas e assinale a alternativa que
aponta as corretas. A Urgência prevista no
Regimento Interno da Câmara Municipal de Passo
Fundo é a abreviação da tramitação do processo
legislativo. O requerimento de urgência deverá ser
subscrito
I.
II.
III.
IV.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Questão 25
De acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos
de Passo Fundo, a margem consignável para os
descontos e consignações não obrigatórias, NÃO
poderá exceder a
(A)
30% (trinta por cento) da remuneração, já deduzidos os
descontos legais obrigatórios.
(B)
40% (quarenta por cento) da remuneração, já
deduzidos os descontos legais obrigatórios.
(C)
50% (cinquenta por cento) da remuneração, já
deduzidos os descontos legais obrigatórios.
(D)
60% (sessenta por cento) da remuneração, já
deduzidos os descontos legais obrigatórios.
(E)
70% (setenta por cento) da remuneração, já deduzidos
os descontos legais obrigatórios.

pela Mesa.
pela Comissão competente para opinar sobre
o mérito.
por um terço dos vereadores.
por Líder.

Apenas I, II e III.
Apenas II, III e IV.
Apenas II e III.
Apenas I, II e IV.
I, II, III e IV.

Questão 22
Analise as assertivas e assinale a alternativa que
aponta as corretas. De acordo com o Estatuto dos
Servidores Públicos de Passo Fundo, ao entrar em
exercício o servidor nomeado para o cargo de
provimento efetivo ficará sujeito a estágio
probatório, onde serão avaliados por Comissão
Especial, os seguintes quesitos:
I.
II.
III.
IV.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

assiduidade.
disciplina.
responsabilidade.
caráter pessoal.

Apenas I, II e III.
Apenas II, III e IV.
Apenas II e III.
Apenas I, II e IV.
I, II, III e IV.

Questão 23
De acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos
de Passo Fundo, a contar da posse, o exercício do
cargo ocorrerá no prazo de
(A)
10 (dez) dias corridos, sem possibilidade de
prorrogação.
(B)
10 (dez) dias corridos, com possibilidade de
prorrogação.
(C)
20 (vinte) dias corridos, sem possibilidade de
prorrogação.
(D)
20 (vinte) dias corridos, com possibilidade de
prorrogação.
(E)
30 (trinta) dias corridos, sem possibilidade de
prorrogação.
Questão 24
De acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos
de Passo Fundo, não terá direito a progressão o
servidor que no biênio tenha incorrido na seguinte
situação.
(A)
Ter mais de 2 (duas) faltas injustificadas no trabalho.
(B)
Ter gozado mais de 90 (noventa) dias de licença para
tratamento de saúde.
(C)
Tenha sido punido com qualquer pena prevista no
estatuto.
(D)
Tenha gozado de licença paternidade/maternidade.
(E)
Tenha gozado mais de 90 (noventa) dias de licença por
motivo de doença em pessoa da família.

CARGO: CONTADOR
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venda do produto no país, em benefício de pacientes
obesos.
Para além da medicação, a saída para quem deseja
perder quilos - e se encaixa no perfil de risco - continua
restrita à velha receita, repetida à exaustão por
médicos: dieta saudável e exercícios físicos
regulares. "É preciso mudar o estilo de vida e,
principalmente, identificar por que a pessoa está obesa.
É um processo, os resultados ocorrem em longo prazo",
diz Daniel Magnoni, cardiologista e nutrólogo do
Hospital do Coração, de São Paulo.

PORTUGUÊS
Obesos têm poucas alternativas à sibutramina
Pessoas
que
querem
emagrecer
perderam
recentemente um aliado: a sibutramina - uma das
substâncias mais usadas para emagrecimento no
Brasil - foi colocada na lista negra por um estudo
europeu. A droga pode elevar risco de doenças
cardiovasculares graves, como derrame e ataque
cardíaco, em pacientes obesos que já possuem
histórico de males relacionados ao coração.
No campo da medicação, não há muitas opções para
quem se encaixa no quadro descrito acima. "Há uma
limitação de medicamentos no tratamento da
obesidade. Enquanto surgiram diversas fórmulas para
tratar outras doenças, poucos foram desenvolvidos
para auxiliar no emagrecimento", diz Ricardo Meirelles,
presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e
Metabologia, para quem o orlistat seria uma alternativa.
O modo de ação dos medicamentos, no entanto, é
diferente. O orlistat, conhecido comercialmente como
Xenical, reduz a absorção da gordura no intestino, que
é eliminada pelas fezes; já a sibutramina atua
diretamente no cérebro e aumenta a sensação de
saciedade.
"O
orlistat
não apresenta
perigo,
apenas inconvenientes no uso. Os outros remédios são
derivados da anfetamina e oferecem os mesmos riscos
que a sibutramina", explica Eduardo Saad, cardiologista
e especialista em arritmia cardíaca.
O
problema,
segundo
Saad, é
que pacientes
com problemas cardíacos são justamente os que mais
se beneficiam do medicamento. "Quem mais precisa
perder peso são pacientes obesos, com quadros de
diabetes ou hipertensão. E é exatamente a essas
pessoas que o remédio oferece o maior número de
efeitos colaterais e riscos", afirma o cardiologista. A
droga aumenta a concentração de substâncias
assemelhadas à adrenalina no coração. "Elas
provocam contração das artérias, aumento de
frequência cardíaca e arritmia", explica.
Proibir ou não? - A discussão acerca da sibutramina
ressurgiu depois que o levantamento Scout
(Sibutramine Cardiovascular Outcomes), realizado com
cerca de 10.000 pessoas, fez com que a Agência
Europeia de Medicamentos (Emea) proibisse a venda
da droga. De quebra, motivou a Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (Anvisa) a fazer uma nova
recomendação aos médicos daqui: o remédio deve ser
contraindicado para "pessoas que apresentem
obesidade associada à existência de doenças cardio e
cerebrovasculares; e aquelas que apresentem diabetes
mellitus tipo 2, com sobrepeso ou obesidade e
associada a mais um fator de risco para o
desenvolvimento de doenças cardiovasculares". A ação
da Emea chegou a ser considerada exagerada por
médicos brasileiros. "É um resultado preliminar. A
medida que se tomou na Europa é bastante radical e
precoce", diz Saad.
No Brasil, a bula do remédio chama a atenção para o
risco de aumento de batimentos cardíacos e de pressão
arterial. No entanto, o remédio só é contraindicado
literalmente para pessoas com histórico de anorexia e
bulimia e indica cautela no uso por pacientes com
doenças cardíacas.
Os especialistas, por sua vez, garantem que as
restrições já vêm sendo adotadas cotidianamente. "Já
se sabia disso", afirma Antonio Chacra, professor titular
da Endocrinologia da Universidade Federal de São
Paulo (Unifesp). Ele defende ainda a manutenção da
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Disponível em <http://veja.abril.com.br/noticia/saude/obesos-tempoucas-alternativas-sibutramina-531017.fev 2010.shtml>. Acesso
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Questão 26
Assinale a alternativa correta quanto ao conteúdo
do texto.
(A)
Medicamentos
para
emagrecer
aumentam
a
concentração
de
substâncias
assemelhadas à
adrenalina no coração.
(B)
A bula da sibutramina traz todas as contraindicações,
mas os pacientes ignoram essas informações
essenciais.
(C)
Médicos brasileiros se mostram contrários à venda da
sibutramina e de outros medicamentos similares no
Brasil.
(D)
A sibutramina foi proibida, na Europa e no Brasil, a
pessoas com obesidade, diabetes mellitus tipo 2 ou
sobrepeso.
(E)
O orlistat, comercialmente conhecido como Xenical, e a
sibutramina apresentam modos diferentes de ação.
Questão 27
Assinale a alternativa INCORRETA.
(A)
Em “Ele defende ainda a manutenção...”, o elemento
destacado é um advérbio que expressa acréscimo de
ideia.
(B)
Em "No entanto, o remédio só é contraindicado
literalmente....”, a expressão destacada acresce uma
ideia.
(C)
Em “...justamente os que mais se beneficiam.”, o
elemento destacado é pronome demonstrativo.
(D)
Em “...uma nova recomendação aos médicos daqui...”,
o elemento destacado é empregado para retomar
Brasil.
(E)
Em "’...com quadros de diabetes ou hipertensão.”, o
elemento destacado expressa alternância.
Questão 28
“Há uma limitação de medicamentos no tratamento
da obesidade.”

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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As expressões de medicamentos, no tratamento, da
obesidade são, respectivamente,
adjunto adverbial, complemento nominal.
adjunto adnominal, adjunto adnominal.
adjunto adverbial, adjunto adnominal.
adjunto adverbial, objeto indireto.
objeto indireto, objeto indireto.

Questão 29
Assinale a alternativa INCORRETA quanto às
formas verbais destacadas.
(A)
“...fazer uma nova recomendação aos médicos..."
(verbo transitivo direto e indireto)
(B)
“Enquanto surgiram diversas fórmulas para tratar outras
doenças...” (verbo transitivo direto)
(C)
“A droga aumenta a concentração de substâncias
assemelhadas à adrenalina...” (verbo transitivo direto)
(D)
“A medida que se tomou na Europa é bastante radical e
precoce...” (verbo de ligação)
(E)
” há muitas opções para quem se encaixa no quadro...”
(verbo transitivo direto)

Questão 35
Todas as alternativas abaixo apresentam ditongo,
EXCETO
(A)
europeia.
(B)
ocorrem.
(C)
droga.
(D)
ação.
(E)
muitas.

MATEMÁTICA
Questão 36
A base de uma pirâmide é um quadrado de aresta
6 cm. Sabendo que a altura da pirâmide mede 7 cm.
Como segue o desenho abaixo. Assinale a
alternativa que apresenta o volume dessa pirâmide.

Questão 30
Em “...continua restrita à velha receita, repetida à
exaustão por médicos...”, a expressão destacada
desempenha função de
(A)
adjunto adverbial.
(B)
complemento nominal.
(C)
objeto indireto.
(D)
adjunto adnominal.
(E)
agente da passiva.
Questão 31
Em “É preciso mudar o estilo de vida...”, a oração
destacada é subordinada substantiva
(A)
objetiva direta.
(B)
completiva nominal.
(C)
predicativa.
(D)
subjetiva.
(E)
objetiva indireta.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Questão 32
“Enquanto surgiram diversas fórmulas para tratar
outras doenças, poucos foram desenvolvidos para
auxiliar no emagrecimento"

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

O elemento destacado acima introduz uma relação
lógico-semântica de
condição.
comparação.
finalidade.
conformidade.
tempo.

Questão 37
Encontre o sétimo termo da Progressão Geométrica
“P.G.” (-2, 4, -8, 16, ...). Assinale a alternativa correta
que representa o sétimo termo da P.G.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Questão 33
Em “Elas provocam contração das artérias...”, a
função sintática desempenhada pela expressão
destacada é a mesma encontrada em
(A)
“...com histórico de anorexia e bulimia...”
(B)
“...exagerada por médicos brasileiros.”
(C)
“..aumento de frequência cardíaca...”
(D)
“...associada a mais um fator de risco...”
(E)
“O modo de ação dos medicamentos...”

-128.
256.
128.
512.
-256.

Questão 38
Uma cooperativa doou aos desabrigados do “Haiti”
1200 litros de leite longa vida. Todo leite foi
destinado a um abrigo com 300 pessoas. Cada
pessoa consome, em média, um copo de 200 ml por
dia. Todo o leite doado pela cooperativa será
consumido em quantos dias pelos “Haitianos”?
(A)
8 dias.
(B)
15 dias.
(C)
20 dias.
(D)
24 dias.
(E)
36 dias.

Questão 34
Todas as palavras abaixo apresentam 4 letras e 4
fonemas, EXCETO
(A)
mais.
(B)
para.
(C)
ação.
(D)
quem.
(E)
como.
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42 cm
3
84 cm
3
108 cm
3
124 cm
3
252 cm
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Questão 39
Dado os conjuntos:
(C)

A = {x | x ∈ lN 2 ≤ x < 4}
2
B = {x ∈ lR | x - 5x + 6 = 0}
Em relação a teoria de conjuntos, analise as
assertivas e assinale a alternativa correta.
I.
II.
III.
IV.
V.

(D)

O conjunto A = {2, 3, 4}
O conjunto B = {2, 3}
O conjunto B = {2, 3, 4}
O conjunto A = {2, 3}
O conjunto B = {-2, 2}

(E)
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I, II, III, IV e V estão incorretas.
Apenas IV está correta.
Apenas I e V estão corretas.
Apenas I e III estão corretas.
Apenas II e IV estão corretas.

1 − 2
6 5 
5 − 4
1 2
6 5
5 0

A = {x
B = {x
C = {x

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

∈ lR | 0 ≤ x ≤ 4}
∈ lR | x ≤ 3}
∈ lR | -2 ≤ x ≤ 3}

A alternativa correta representada pelo conjunto
(B - A) ∩ C é
Ø
{x ∈ lR | x < 0}
{x ∈ lR | x > -2}
{x ∈ lR | -2 ≤ x < 0}
{x ∈ lR | -2 < x < 3}

Questão 45
Uma caixa de sapato será construída com as
seguintes medidas, comprimento 30 cm, altura 12
cm e largura 15 cm. Como segue a figura abaixo. É
correto afirmar que o volume da caixa de sapato é

Questão 42

Encontre a

t

matriz X tal que X = A + A .
12 cm

Assinale a alternativa correta que representa a
matriz X.

(A)

2 1 3 
1 6 5 


0 5 − 4

(B)

2 1 0 
1 6 5 


0 5 − 4
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Questão 44
Dado os conjuntos:

Questão 41
Roseli abriu três torneiras que levaram 80 minutos
para encher a piscina de sua casa. Quanto tempo
seria necessário se houvesse cinco torneiras
equivalentes para encher a mesma piscina?
(A)
21 minutos.
(B)
36 minutos.
(C)
48 minutos.
(D)
52 minutos.
(E)
58 minutos.

Dada a matriz A =

2
1

3
0
1

3

Questão 43
Encontre o vigésimo sétimo termo de
Progressão Aritmética P.A. (-38, -36, -34, ... ).
(A)
14.
(B)
-5.
(C)
16.
(D)
-14.
(E)
5.

Questão 40
Um grupo de professores quer montar uma chapa,
para disputar as eleições de uma escola. Nessa
escola há três candidatos a diretor, cinco a vicediretor, seis a secretário e quatro a pedagogo. De
quantas maneiras diferentes eles podem montar
essa chapa?
(A)
81 maneiras.
(B)
210 maneiras.
(C)
294 maneiras.
(D)
360 maneiras.
(E)
432 maneiras.

1 − 1 0 
2 3
4 

0 1 − 2

1 2 0 
− 1 3 1 


 0 4 − 2

15 cm

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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3

1.800 cm .
3
2.400 cm .
3
3.600 cm .
3
4.500 cm .
3
5.400 cm .

30 cm

Questão 49
Muito se fala hoje a palavra “sustentabilidade”.
Segundo a Wikipédia: “sustentabilidade é um
conceito sistêmico; relacionado com a continuidade
dos aspectos econômicos, sociais, culturais e
ambientais da sociedade humana”. Assinale a
alternativa INCORRETA.
(A)
Sustentabilidade é realizar a divisão de renda entre
patrões e empregados de forma a diminuir a
concentração nas camadas ricas e, consequentemente,
diminuir o nível de pobreza no país, para isso o Estado
deve assumir empresas privadas.
(B)
Sustentabilidade é promover a exploração de áreas ou
o uso de recursos planetários (naturais ou não) de
forma a prejudicar o menos possível o equilíbrio entre o
meio ambiente e as comunidades humanas e toda a
biosfera que dele dependem para existir.
(C)
Mesmo nas atividades humanas altamente impactantes
no meio ambiente como a mineração, a extração
vegetal, a agricultura em larga escala, a fabricação de
papel e celulose e todas as outras; a aplicação de
práticas sustentáveis nesses empreendimentos;
revelou-se economicamente viável e em muitos deles
trouxe um fôlego financeiro extra.
(D)
As ideias de projetos empresariais que atendam aos
parâmetros de sustentabilidade começaram a
multiplicar-se e a espalhar-se por vários lugares antes
degradados do planeta.
(E)
Muitas comunidades que antes viviam sofrendo com
doenças de todo tipo, provocadas por indústrias
poluidoras instaladas em suas vizinhanças viram sua
qualidade de vida ser gradativamente recuperada e
melhorada ao longo do desenvolvimento de projetos
sustentáveis.

CONHECIMENTOS GERAIS
Questão 46
A respeito do Fórum de Davos, de 2010, afirma o
noticiário que: “O Fórum Econômico Mundial,
realizado em Davos, na Suíça, encerrou suas
atividades neste domingo (1º) com o mesmo clima
de pessimismo que marcou a abertura do evento. O
temor de que a crise mundial leve os governos a
adotarem medidas protecionistas dominou os
debates”.
Disponível
em
<http://g1.globo.com/Noticias/Economia_Negocios/
0,,MUL981486-9356,00.html>
Acesso em 5 fev
2010. Assinale a alternativa correta.
(A)
A preocupação dos governos é que os países adotem
uma política liberal por causa da crise financeira
mundial.
(B)
O Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, presente no
Fórum de Davos, fez propostas para fim da crise
financeira.
(C)
O aquecimento global não é uma preocupação do
Fórum Econômico Mundial, pois não é um assunto
financeiro.
(D)
O Fórum Econômico Mundial, que esse ano aconteceu
em Davos, na Suíça, será no Canadá em 2011.
(E)
Nikolas Sarkozy, afirmou em Davos que o capitalismo
financeiro atual é uma anomalia do capitalismo.
Questão 47
Em setembro de 2009, a embaixada brasileira em
Tegucigalpa foi alvo de represálias pelo governo
hondurenho, inclusive, mandando suspender o
fornecimento de água e de eletricidade que ficou
sendo mantidos por geradores. Assinale a
alternativa correta.
(A)
Manuel Zelaya foi deposto porque mantinha relações
diplomáticas com o Brasil.
(B)
O Governo brasileiro apoiou Manuel Zelaya porque
teme a volta dos militares no poder.
(C)
Após quatro meses abrigado na embaixada brasileira,
Manuel Zelaya retomou o poder.
(D)
Após quatro meses na embaixada, Zelaya veio para o
Brasil como asilado político.
(E)
O senador José Sarney criticou o apoio dado pelo
governo brasileiro a Manuel Zelaya.

Questão 50
Commodity é um termo da língua inglesa que
significa mercadoria e é utilizado nas transações
comerciais de produtos de origem primária nas
bolsas de mercadoria. O termo define produtos de
base em estado bruto, ou seja, matérias-primas ou
com pequeno grau de industrialização, produtos “in
natura”, cultivados e de extração mineral e que
podem ser estocados por determinado tempo.
Assinale a alternativa INCORRETA.
(A)
O petróleo hoje é uma das principais commodities
brasileiras na bolsa de mercadorias.
(B)
O café é a commodity brasileira responsável pela
riqueza do início do século XX.
(C)
O Brasil é o maior produtor de laranja e o maior
exportador global de suco de laranja.
(D)
O ouro foi a única commodity brasileira, geradora de
riquezas, do período colonial.
(E)
O crescimento da China tem incentivado o crescimento
das commodities brasileiras.

Questão 48
Com o intuito de unir beleza e conforto para as
multidões da modernidade do século XX, o estilo
arquitetônico do francês Le Corbusier (1887-1965)
privilegiou a construção de novas cidades
planejadas e a expansão vertical das cidades
antigas de forma a oferecerem ruas e avenidas que
facilitassem a comunicação e a circulação de
pessoas e mercadorias. Assinale a alternativa
INCORRETA.
(A)
Oscar Niemeyer e Lúcio Costa foram influenciados pelo
estilo de Le Corbusier.
(B)
A cidade de Brasília é um claro exemplo da arquitetura
moderna no Brasil.
(C)
A Capital Federal do Brasil foi transferida de São Paulo
para Brasília, em 1960.
(D)
Grandes estruturas de concreto armado fazem parte da
arquitetura moderna.
(E)
A cidade de Brasília foi construída durante o governo
de Juscelino Kubitschek.
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